44227 - UHU KLEJ W SZTYFCIE 21G

SZTYFT
UHU KLEJ W SZTYFCIE 40G
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Acid free:

Tak

Baza chemiczna:

Modified starch

Bez rozpuszczalników:

Tak

Colour after curing/drying:

Przezroczysty

Czas schnięcia/utwardzania 45 sekundy
ok.*:
Kolor:

Biały

Konsystencja:

Wax-like mass

Zmywalny:

Tak

wartość pH ca.:

10,5

* Czas utwardzania może się różnić w zależności od powierzchni,
ilość użytego produktu, poziomu wilgotności i temperatury
otoczenia.
WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE
UHU Klej w sztyfcie jest fizjologicznie bezpieczny.
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ
Glue stick: 8,2g, 21g, 40g
OPIS PRODUKTU
Znany klej w sztyfcie "Made in Germany" z unikalną zakrętką,
która zapobiega wysychaniu kleju. Formuła kleju składa się
w 98% z naturalnych składników (w tym wody) i nie zawiera
rozpuszczalników. Klei mocno, szybko i trwale, gładko przesuwa
się, jest bardzo wydajne i oczywiście można go zmywać w
zimnej wodzie. Dodatkowo pojemnik UHU stic wykonany jest w
50% z plastiku z odzysku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchym, chłodnym i zabezpieczonym przed
mrozem miejscu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Odpowiedni do klejenia papieru, kartonu, fotografii, styropianu,
etykiet, tkanin, itp.
WŁAŚCIWOŚCI
· Klei szybko, mocno i trwale
· Bardzo wydajny, spieralny w zimnej wodzie
· Bezrozpuszczalnikowa formuła oparta w 98% na naturalnych
składnikach ( włączając wodę)
· Zakręcana nakrętka zpobiega wysychaniu kleju
· Opakowanie w 50% z plastiku z odzysku
PRZYGOTOWANIE
Wymagania powierzchni: Klejone materiały musza być czyste,
suche, odtłuszczone i odkurzone. Jedna z klejonych powierzchni
musi być chłonna.
ZASTOSOWANIE
Sposób użycia:
UHU stic is applied with light pressure onto the materials to be
glued. The parts are put together immediately after applying the
glue.
Plamy/pozostałości: UHU Klej w sztyfcie można łatwo zmyć zimną
wodą.
Nasze porady opierają się na szerokich badaniach i praktycznym doświadczeniu. Jednak ze względu na dużą różnorodność materiałów i warunki, w jakich są
stosowane nasze produkty, nie ponosimy odpowiedzialności za uzyskane wyniki i / lub jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Niemniej jednak, w
razie potrzeby, nasz Dział Serwisu jest zawsze do Państwa dyspozycji.
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